
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:    157  /TB -UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày   08  tháng  5  năm 2019 

 
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân  

tại cuộc họp nghe báo cáo đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính năm 

2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và Chỉ số Hiệu 

quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018 của tỉnh 

 

Ngày 24/4/2019, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trần Văn Tân có buổi làm việc với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn 

vị liên quan để nghe báo cáo đánh giá Chỉ số Cải cách hành năm 2018 của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành 

chính công (PAPI) năm 2018 của tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và  lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, 

Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hành 

chính công tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sau khi nghe Sở Nội vụ báo cáo đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính năm 

2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và Chỉ số Hiệu quả 

quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018 của tỉnh; ý kiến phát biểu của đại 

biểu dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân kết luận: 

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính luôn được Tỉnh ủy và Ủy ban 

nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Các cấp, các ngành đã có chuyển biến 

tích cực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, qua các 

năm, kết quả đánh giá Chỉ số PAPI của tỉnh đều ở mức trung bình so với cả nước 

và thể hiện tính không ổn định. Công tác cải cách hành chính ở các ngành, địa 

phương chưa đồng bộ. Hiệu quả tuyên truyền cải cách hành chính chưa cao, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng 

yêu cầu. Người đứng đầu của một số ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm, 

chỉ đạo quyết liệt trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính… 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn 

tỉnh trong thời gian đến; đồng thời, cải thiện kết quả đánh giá Chỉ số PAPI của 

tỉnh năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 

như sau: 

1.  Tổ chức quán triệt trong đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức của cơ quan, 
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đơn vị về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của các Chỉ số liên quan đến công 

tác cải cách hành chính; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của từng ngành, 

địa phương, nghiên cứu nội dung các chỉ số, tiêu chí thành phần để đề ra các giải 

pháp phù hợp cải thiện điểm số, nâng cao thứ hạng từng chỉ số. 

2.  Sở Nội vụ: 

 - Tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá kết quả Chỉ số Cải cách hành chính 

năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp 

với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị 

liên quan chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết, tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh tổ chức Hội nghị công bố các chỉ số: PAR INDEX, ICT INDEX, PAPI, PCI, 

DDCI năm 2018 và đánh giá, phân tích những tồn tại, hạn chế trong việc thực 

hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh ngay sau khi Bộ Nội vụ công bố kết 

quả đánh giá xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 của các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương.  

 - Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng 

cao Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2019; trong đó, phân công rõ trách nhiệm của từng 

ngành, địa phương và cơ chế theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện nhiệm 

vụ được giao; hoàn thành trước ngày 25/5/2019. 

 - Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép, bổ sung kết quả 

đánh giá các chỉ số vào tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương. 

3.  Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai 

cài đặt và tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử cho các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trên toàn tỉnh; định kỳ hằng quý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết 

quả thực hiện (trước ngày 25 của tháng cuối quý). 

4.  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

tổ chức thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; 

theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 

đầy đủ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp: Tỉnh, 

huyện, xã và danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết qua Bộ phận Một 

cửa các cấp. 

5.  Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam cấp huyện phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức tập 

huấn, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra 

nhân dân và Ban Giám sát đầu tư công cộng ở các xã, phường, thị trấn để góp 

phần nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở đối với người dân; 

định kỳ hằng năm, khi nhận được Kế hoạch điều tra, khảo sát về Chỉ số PAPI, kịp 
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thời thông tin đến Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các 

địa phương liên quan cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, đảm bảo theo yêu cầu 

đề ra cho các đối tượng được điều tra, khảo sát. 

6.  Thống nhất chủ trương xây dựng phần mềm đánh giá Chỉ số Cải cách 

hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Nội vụ 

chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông lập dự toán kinh phí, gửi Sở 

Tài chính thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.  

 Yêu cầu các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

  

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, HC-TC, KGVX, KSTTHC 
(K.Phượng). 
 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Quảng 
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